
Referat 
styremøte 27.04.2020 
 
 

 

Møtedato: Mandag 27.04.20 kl. 19.00-21.15 på Microsoft Teams 
 

Tilstede: Ingar Hjelset (leder), Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen, 
Hanne Eiken og Frank Vorhaug  
Forfall: Joakim Håland  
 

Referent: Frank 
Åpning: Ingar 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og bønn  
4 egenskaper v/den gode hyrden: Kjenner, leder, gir mat, gir sitt liv for sauene. 
 

30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent med noen tillegg 
 

31/20 Godkjenning av referat fra 7.3.20 
Godkjent 
 

32/20 Forslag til normallover for forsamling (fra NLM sentralt) 
Styret gjorde seg noen merknader som blir sendt som høringssvar til hovedkontoret. 
3.1 Språklig usammenhengende formulering 
4.2 Barn av medlemmer blir medlemmer ved dåp. Skal de da betales kontingent for? 
7.1 Foreslår å føye til «samt medansvar for». Forsamlingen tar ansvar for eget arbeid, 
samt medansvar for NLMs arbeid i Norge og NLMs misjonsarbeid internasjonalt.   
 

33/20 Hvordan være forsamling/menighet i en tid når vi ikke kan møtes? 

• Hva gjør vi i dag? 
o Streamer gudstjenester hver søndag 
o 100% Bibel – høytlesing sammen på Zoom fra FB-gruppa 
o 4 onsdagsandakter så langt 
o Tjene-og-hjelpe-gruppe på FB 
o Noen smågrupper møtes digitalt. Smågruppelederne oppfordret til å holde 

kontakt med sine medlemmer. 
o Telefonsamtaler f.o.f. med de som ikke har smågruppe. Varme 

tilbakemeldinger fra disse. 

• Hvilke behov ser vi? 
o Kan ha en enklere og kortere gudstjeneste, mindre sang/musikk, solist i stedet 

for forsangerteam, fokus på tale, tekst, trosbekjennelsen 
o Utvide ringetjenesten ved hjelp av besøkstjenesten og evt. styret. 

• Hvem når vi med det vi har og hvem når vi ikke? 

• Hva skulle vi ønske at vi kunne gjøre? 
o Snutt på FB-gruppa fra styremedlemmene? 

 

34/20 Forsamlingsweekend  - kan vi satse på det i år? 
Avvente signaler fra myndighetene 30.4 
Ikke legge for mye arbeid i det nå. 
Pastor, styreleder og nestleder tar avgjørelse etter torsdag. 
 



35/20 «Nye Misjonshuset» - oppdatering 
Komiteene er i rute. 
Avventer å kunne drøfte saken i et fysisk årsmøte. 
Info ut til medlemmene når alternativer er klare for presentasjon. 
 

36/20 Evalueringer 
Med de ressurser vi har, kan vi ikke sende produksjoner a la hovedkontoret eller NRK, 
men vi vektlegger nærheten til forsamlingen og erfare samhørighet og fellesskap rundt 
Guds ord i egen forsamling, slik det er mulig nå. 
Stor takk til teknikere som står på i nye utfordringer med begrensede ressurser og alle 
aktører som erfarer nye utfordringer med å streame framfor å forholde seg til en 
forsamling i salen. 
 

37/20 Henvendelse fra Misjonssalen Mandal om å streame felles gudstjenester 
Styret ønsker å holde på en form som har fokus på ivaretakelse av fellesskap og 
samhørighet i Misjonshusets forsamling nå som vi ikke kan samles fysisk er det å se og 
høre egne folk «som normalt» en viktig faktor i det.  
Men etter henstilling fra regionledelse og hovedkontoret, har Misjonshuset åpnet 
gudstjenestene for andre til å følge dem på åpen Facebook-side.  
Misjonssalen Mandal kan eksempelvis lage sin ramme rundt gudstjenesten for å ivareta 
nærhet til egne medlemmer eller lage selvstendige digitale samlinger i et tjenlig format. 
 

38/20 Orientering fra pastor 

• Bønnemøter mandager starter opp mandag 4/5 da det er en liten gruppe og de kan 
holde tilstrekkelig avstand. 

• Responsen fra medlemmer på oppringninger/meldinger i denne tiden har vært 
enorm. Det gir en opplevelse av fellesskap og tilhørighet til tross for at vi ikke kan 
møtes slik vi ønsker og pleier.  
 
 

39/20 Eventuelt (behandlet etter at pastor forlot møtet) 
Styret er gitt mulighet fra sentralt hold i NLM til å redusere permitteringene tilsvarende 
20 % stilling. Styret ser at det for alle medarbeiderne er krevende å være permittert. 
Likevel ser styret at Misjonshuset i nåværende situasjon er mest tjent med at pastor får 
redusert sin permittering med 20 % og dermed kan gå opp i 60 % arbeidstid. 

 
 

 


